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 הקדמה למסכת יומא
 משה שווערד

 

 מהרש"א חידושי אגדות מסכת יומא דף ב עמוד א  .1

ת ומתחלת בלשון שבע מסכת זו נקראת יומא ע"ש שיום כפורים הוא יום אחד קדוש בשנהשבעת ימים קודם יום כו'. 

 ו השבתשבת שבתון כמוקדושת יום הזה בגדר הז' כקדושת יום השבת ויוה"כ נקרא  כי הז' קדוש בכ"מ ימים ע"ש הקדושה

סח פימים  משא"כ שאר י"ט שלא נקראו רק שבתון וזה שנתן לנו הש"י י"ט ששה דהיינו ר"ה יום א' ושני ימים סוכות ושני

ון א בדמיויום א' שבועות שהם קצת בדמיון ימי החול שמותר בהן מלאכת אוכל נפש ונתן לנו יום טוב יום ז' יוה"כ שהו

וכמו שהשבת דוגמת עוה"ב כן הוא יום הכפורים ויותר ממנו שיוה"כ אין בו לא כה קדושת השבת שאסור בכל מלא

וזהו כמו  וגם הוא יום א' שאין כח בשטן לקטרג כמ"ש השטן גימטריא שס"ד אכילה ולא שתיה דוגמת עוה"ב

 .... עוה"ב שאין בו שטן

 

 בספר בני יששכר )מאמרי חודש תשרי, מאמר ח'( .2

נך המדברת מענין מצות היום לא נקרא שמה על שם היום יום הכפורים )כאי פה, המסכתאוהנה תמצא גם בתורה שבעל 

ג , על כן מנהרק נקרא יומא, להורות קדושת היום הוא ממקום נעלם ראוי להסתירושבת, פסחים, ראש השנה, סוכה( 

תם סקוראים אותו טרכות אנשי מעשה שלא להזכיר שמו כל כך בפשיטות באיזה דברים, רק כשמזכירים מענינו לאיזה הצ

 , ודי בזה למשכיליום הקדוש

 

 כ"ו( -ספר נפש הרב )ע' כ"ה .3
 כשהבגד .תטהרו' ד לפני מות, אחרי' בפ כתוב האחרונות: מהשנים באחת ת,"בעשי ל,"ז רבנו, שדרש מהדרשות מאחת קטן חלק בזה מעתיק והנני

 נקותהל צריכים מתלכלכת, ונשמתו חוטא, כשהאדם כן וכמו הכתמים. את ירלהעב ובנתר, במים אותו שמשפשפים ז"עי לנקותו מתלכלך, צריכים

 כי הרקיעים, 'ז דרך למעלה השכינה לסילוק סימן שהוא כ,"יוה בסוף' הא הוא' ד אמירת ענין וזהו אותה. ומשפשפת באה שהשכינה כן י"ע להנשמה

 היא הבי בה, ומשתפשפת בהשכינה, נפגשת האדם וכשנשמת מיוחדת, השכינה השראת עמנו שיש כן י"ע באה שהטהרה תטהרו,' ד לפני - כ"ביוה

 בכוונת בארל ונראה ולפשעים. לעונות נא כפר בשם אנא ת,"בבי אומר' הי ג"הכה של שבוידויו מהירושלמי הביאו )ל"ה( ביומא' והתוס מיטהרת.

 שיש זה, יום של ייחודו שזהו הכפרה, שבאה הוא פורשהמ השם י"דע קפ"ח([-קפ"ז' )עמ השקפה דברי' בס הדברים נדפסו ]וכבר בזה הלשון

 ]כמו איםולחט לעונות נא כפר אמירת לבין בשם אנא אמירת בין’ בשהיה להפסיק להחזן ואין ל,"וכנ לטהר, בכדי הבאה מיוחדת השכינה השראת

 קצת, תיןולהמ אנא, – לומר להחזן הנכון מן אלא לפניך[, פשעתי עויתי חטאתי ואומר, וחוזר - קצת וממתין השם אנא בתחילה באומרו ששוהה

 עם האדם תנשמ שמשתפשפת ז"עי והיינו - המפורש השם כח י"שע זו, לשון כוונת היא דכך ,'וכו ולחטאים לעונות נא כפר בשם -ולומר  ולחזור

 ובשמ לקרותו שלא וליזהר הקדוש, היום כ"ליוה לקרוא החסידים נהגו ט"ומה החטא. מן לה שבאה מלכלוכה תינקה - השכינה

 יוםה כפרת ענין וגדר יסוד כי ,לבטאה שלא - המפורש בשם שנוהגים הכבוד דוגמת כבוד בו שנהגו הכיפורים, יום -

" כ"יוה" םהש שביטוי ונמצא כ,"יוה של ענינו תוכן וזהו בה, נפגשים ואנחנו אצלנו, למטה יורדת שהשכינה -כן  י"ע הוא

 המנהג ודיס דזהו קפ"א([-ק"פ' )עמ השקפה דברי' בס ש"]עיי ונראה יששכר.[ בני' בס בזה כ"מש שוה]וה .המפורש השם הזכרת כעין הוא

 ענין, יזהא על ד"בי וכשמושיבים קל, בעדת נצב אלקים כידוע כי י,"קדוה כניסת לתחילת סמוך נדרי( כל )באמירת נדרים התרת לשם ד"ב לצרף

 קצת - הקדמהב השכינה את להוריד בכדי כ"בעיוה ד"בי להושיב - זה מנהג כוונת דזוהי נראה ילאוממ ולסייעם, עמהם להצטרף השכינה יורדת תמיד

 נה,השכי לסילוק הסימן היא אשר היום, סוף שלאחר התקיעה עד היום כל משך עמנו השכינה' ושתהי ממש, היום קדושת כניסת תחילת קודם

 פעמים' ז' הא הוא' ד ואמירת

 

 ספר שיח יצחק .4

 
 

 עינים ]ח.[ ספר פתח .5
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 סדר העבודה של בית שני
 ברייתא דמלאכת המשכן פרק ו  .6

 
 

 ומתקינין לו כהן אחר תחתיו שמא יארע בו פסול
 מהרי"ץ חיות .7

 

 

 לובש שמונה ומהפך בצינורא  ... -במה מחנכין אותו? [ יומא דף יב עמוד א]
 תוספות הרא"ש מסכת יומא דף יב עמוד א  .8

 ו.לפי שבבית שני לא היה שמן המשחה שיאשיהו גנז, י למימר דבשמן המשחה מחנכין אותובמה מחנכין אותו. לא בע

 

 רמב"ן ויקרא פרק טז פסוק לב  .9

דו ישיכול אין לי אלא המשוח בשמן המשחה, מרובה בבגדים מנין, תלמוד לומר ואשר ימלא את  -ואשר ימלא את ידו 

שון ליאשיהו ואילך, שבימיו נגנזה הצלוחית של שמן המשחה, )ללבוש את הבגדים(, והן כל הכהנים הגדולים שעמדו מ

רו ג א( אמ, שהרי בגמרא )הוריות יואין הכונה לרב, שלא יהא במקדש כהן גדול מרובה בבגדים אלא מיאשיהו ואילךרש"י. 

 ן הואמה משוח בשמן המשחה ומרובה בבגדים איזה מהן קודם, ואמרו )מכות יא ב( במיתת כולן הוא חוזר או במיתת אחד

קנין אבל בכל הזמנים אם נתרבה בבגדים כשר לעבודת יום הכפורים, שהרי לעולם מתחוזר, שכולן נמצאים בזמן אחד. 

 ואם אירע פסול בכהן גדול משמש זה תחתיו שהוא כשר, כהן אחר ביום הכפורים )יומא ב א(, ואין מושחין אותו

 ברבוי הבגדים בלא משיחה:
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 יומא ב
 משה שווערד

 

 כהן גדול מביתו "  מפרישין"
 תוספות מסכת יומא דף ד עמוד א  .1

דעיקר קרא דכאשר  אלא אסמכתא בעלמא דלאו לגמרי דרשה גמורה היא הא דגמרי ממלואים -נכנסו מים תחת דם 

מי עשה ביום הזה יש לפרש דביום ראשון של ז' ימי המלואים אמר להם כאשר עשה ביום הזה צוה ה' לעשות כל ז' י

 אים וכן פרש"י פשוטו בפירוש חומש וכיון דאסמכתא בעלמא הוא אין לחוש אי אמרינן נכנסו מים תחת דם.המלו
 

 רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים פרק א הלכה ג  .2

  ...ודבר זה קבלה ממשה רבינושבעת ימים קודם ליום הכפורים מפרישין כהן גדול מביתו ללשכתו שבמקדש 

 

 ספר איזהו מקומן .3

 

 

 שי הריטב"א מסכת יומא דף ב עמוד א חידו .4

אים, כלומר מזמינין, ולא בעי הפרשה, דאפילו למ"ד פרישה דאורייתא ויליף לה ממלוומתקינין לו כהן אחר תחתיו. 

 ...ומסתיין דנעביד מצוה זו לכהן גדול לחוד, מצוה בעלמא היא ולא מעכבא בעבודת יום הכפורים
 

 

 קודם יום הכפורים "  שבעת ימים"
 פת אמת מסכת יומא דף ב עמוד א ש .5

הו ואם לא הפרישו, לומר דכל הז' ימים מצוה א' הן הא דתנן שבעת ימים ולא שבעה ימיםימים, אפשר  שבעתבמשנה 

א יהו ז"א אל]מ א"כ דוקא הפרשת ז' הוי מצוה ולא פחותכדכתי' כאשר עשה ביום הזה  ביום א' תו ליכא מצוה דהפרשה כלל

רישה דיליף ' לקיים פבאבל לר"ל דיליף פרישה ששה מסיני ויום א' הוסיפו חכמים משום טומאת ביתו פשיטא דאפי' לא הפרישוהו ביום א' דצריכין להפרישו ביום לר"י דיליף ממלואים 

מה ]ועי' שקיעת החבהא דאר"ש דמפרישין סמוך ל מסיני, ועי' בפנ"י שתי' באופן אחר[, וצ"ע אי גם לילה ראשונה בכלל דהרי במלואים התחלת הצווי הי' ביום א', ועי' לקמן )ו(
 בירושלמי ובגבורת ארי האריך בזה[:

 

 ספר איזהו מקומן .6

 
 

 גליוני מנחת חן .7

 
 

 רש"ש מסכת יומא דף ב עמוד ב .8

דאהרן ה"ל רשות ליכנס גמרא ואימא צוה צוה דיוה"כ דכתיב ויעש כו'. הן לפי המבואר בש"ר ס"פ ל"ח ובויק"ר פכ"א 

ולפ"ז יל"פ הכתוב דויעש כו' לא כפרש"י כשהגיע יוה"כ אלא תיכף כשא"ל משה הפרשה וכן  ה בסדר הזהבכל שעה שירצ
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 י"ל דכוונת הגמרא דנילף מצוה דאהרן היה טעון ג"כ פרישה בכל עת שהיה רוצה להכנס. שמעתי בשם הגר"א ז"ל

לא ר"ל דכתיב גבי יוה"כ והא דקאמר '. והא דקאמר הש"ס צוה דיוה"כ ל"ד אומתורץ קושיית התוס ולכפר אתא ליוה"כ

 לקמן )ד( וכ"ת יוה"כ קמא הוא דבעי פרישה כו' דלפ"ז הל"ל יומא קמא. י"ל דלא על אהרן לבד קאמר אלא על כל כה"ג
 

 

 " " כהן גדול" מפרישין 
 רש"י מסכת יומא דף ב עמוד א  .9

 אינה כשירה אלא בו םשכל עבודת יום הכפורי -שבעת ימים קודם יום הכפורים מפרישין כהן גדול 

 

 תוספות מסכת יומא דף לב עמוד ב  .10

נים שה"נ הוה מצי למיפרך אם כן הוי לה שחיטה בשנים כיון דאם לא מירק פסול ואם  -אם כן הויא לה עבודה באחר 

 אאחר השוחטין זבח אחד אפילו בזה אחר זה פסול כדמוכח בפרק השוחט )חולין דף כט.( וא"ת ומאי קשיא ליה מעבודה ב

בת אתי לחוהיינו דוקא פרו דבפ' טרף בקלפי )לקמן דף מב.( איכא מאן דמכשיר אפילו שחיטת פרו בזר ואפילו מאן דפוסל 

לאו דבשחיטה כיון  היום דקאי עליה אהרן וחוקה אבל תמיד דלא שייך לחובת יום הכפורים לא קאי עליה אהרן וחוקה

בתרא  משום דמריקה צורך קבלה ולא נהירא דמי עדיף מיעוט סימן וי"מ ויש לומר דמכל מקום פסול מדרבנןעבודה היא 

 הגת אףמרוב קמא ועוד י"מ כיון דהא דאמר שחיטה לאו עבודה היא היינו כמו שפירש רבינו יעקב מאורליינ"ש לפי שנו

 בחולין והאי מירוק אינו מעכב' בחולין א"כ הוי עבודה ולא יהא כשר אלא בו.

 

 ם הכיפורים פרק א הלכה ב כסף משנה הלכות עבודת יו .11

 כל שבעת הימים הוא מקטיר את הקטרת ומטיב את הנרות והיינו כדי שיהא מלומד לעשותם ביוה"כ:

אבל תמידין  כתב הריטב"א בפ"ק דיומא בשם הרמב"ם דמדאורייתא אין חובה בכ"ג אלא בעבודת היום ממש

כתב דאפי' תרומת הדשן שהיתה עבודת לילה ור"ש  בכ"ג דמצוהועבודות של כל יום כשירות בכהן הדיוט אלא 

אבל הגאונים בפיוטיהם  ולדעת ר"ש והרז"ה אין פייסות ביוה"כ לפי שכל העבודות בכ"ג אינה כשירה אלא בכ"ג

שן והשני מי מד אחד לתרומת הדשן הזכירו פייסות ביוה"כ לכן כתב הרמב"ן בספר המלחמות דאף ביוה"כ היו פייסות

ן הדיוט וסידור המערכות ושני גזרי עצים הכל נעשה בכה ונעשים בכהן הדיוטדמכשירי עבודה הם מזבח הפנימי והמנורה 

 . ה"ג מי מוליך מחתה למזבח פנימי להקטיר וכ"ג מקטיר וזה מוליך המחתה גחלי אש עכ"ל:שהם מכשירי עבודה

 

 מהרב אלישיב-הערות .12

 
 

 

 כהן אחר תחתיו "  לו"  ומתקינין
 ומא דף ב עמוד א חידושי הריטב"א מסכת י .13

צוה אים, מומתקינין לו כהן אחר תחתיו. כלומר מזמינין, ולא בעי הפרשה, דאפילו למ"ד פרישה דאורייתא ויליף לה ממלו

 ...ומסתיין דנעביד מצוה זו לכהן גדול לחודבעלמא היא ולא מעכבא בעבודת יום הכפורים, 

 

 תוספות הרא"ש מסכת יומא דף ב עמוד א  .14

חרת או אשה לאחר. ולא היו מפרישין אותו דהפרשה לא מעכבא כדאמר בגמ', וכן לר' יהודה לא היו מתקנין  מתקינין לו כהן

לפי שיהא מזומן אם יארע פסול בראשון  ומה שהיו ממהרין לתקן אחר קודם יום הכיפוריםלשני דלא מעכבא, 

 ב ובפ' תמיד נשחט מדו כמדתו שלאכדאמרינן לקמן בפ" א"נ מתקנין לו בגדי זהב כמדתו, שישמש מיד אחר תחתיו

 .א"נ מתוך שרואה כהן גדול שאחר מזומן לעבוד תחתיו הוא נזהר יותר מכל טומאה יחסר ושלא יוסיף,
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 מדוע א"צ לתקן בגדי לבן?-שיח יצחק 

 סגן?- גבורת ארי מסכת יומא דף לט עמוד א 

ל נכנס קשה לי כיון שיש כהן ידוע וממונה לכך תמיד לכשיארע בו פסולמה סגן שאם אירע בו פסול בכהן גדול. 

יש פרק אם כן למה תנן ברלרבי חנינא סגן הכהנים והא מתניתין דפליגי על מתניתא כוותיה אתיא ומשמש תחתיו 

. כךומן לותמיד מתוקן וממונה ומז קמא ומתקינין לו כהן אחר תחתיו מאי מתקינין הא מתוקן וקאי כבר אותו כהן

ע מא יארואולי מתניתין מיירי בדליכא סגן כגון שמת ולא מינו אחר תחתיו דלפי שעה מתקינין כהן אחר תחתיו ש

 בו פסול בכהן גדול באותו יום הכיפורים ישמש זה תחתיו:

 משוח מלחמה?-רש"ש 

 

 "  להוציא מלבן של צדוקין... "השורף את הפרה"  מטמאין היו הכהן"
 פרק א הלכה יד  רמב"ם הלכות פרה אדומה .15

 ף אתמטמאין את הכהן השורהצדוקין היו אומרים שאין מעשה הפרה כשר אלא במעורבי שמש, לפיכך היו ב"ד בבית שני 

ל , וכן כוכיוצא בו וטובל ואח"כ עוסק בה כדי לבטל דברי אלו הזדים שמורים מהעולה על רוחם לא מן הקבלה בשרץהפרה 

 לם טבולי יום.הכלים שמכניסין לתוכם אפר הפרה כו

 

 תוספות מסכת יומא דף ב עמוד א  .16

אין  אדרבה אמרינן בפרק דלא הוי מזלזלי בה כולי האי לאו בטומאה דאורייתא מטמו ליה -להוציא מלבן של צדוקין 

ם ואומרי סמכו ידיהם על ראשודורשין )חגיגה דף יח:( בגדי אוכלי קדש מדרס לחטאת אלא כדתנן בפ"ג דמסכת פרה )מ"ח( 

ה בי דידידאחיו הכהנים חשיבי כטמאים לג אישי כ"ג רד טבול אחת דמחמת שנוגעין בו חשבינן ליה כטמא טומאה דרבנןלו 

 דבגדיהם מדרס לחטאת כדפרישית.

 

 תוספות יום טוב מסכת פרה פרק ג .17

אילו הטעם ד וכתבופי' הר"ב במה שהיו סומכים ידיהם כו' כ"כ הר"ש. וכן מצאתי בתוס' ברפ"ק דיומא.  -ומטמאים היו וכו' 

 צדוקים ואני תמיה דכיון שכל עצמה של טומאה זו היתה להוציא מלבן שלבטומאה דאורייתא לא היו מזלזלים כולי האי. 

רה שאמרו אין שמירת טהרתן של אלו חשובה שמי והרי טומאת בגדי אוכלי קדש הן מדרס לחטאת אינה אלא מעלה מד"ס

ואכתי מעורב שמש היה לפי סברתם. לפי  ו חוששים הצדוקים לטומאה זווא"כ לא היכמ"ש הר"ב בספ"ב דחגיגה. 

צדוקים לוי"ל דמ"מ מראין היו שטבילה זו שיטבול אחר טומאה זו דמגע כהן אחר בו. טבילה שאינה צריכה היא לדידהו. 

 .הקבלהבזה שאנו אין חוששים למעורבי שמש. ובזה מוציאין אנו משמעות הכתוב דאיש טהור מסברתם שהיא הפך 

 

 מהרב אלישיב-הערות .18

 
 

 

 כי היכי דלהוי לה היכירא...תקינו לה רבנן לשכה צפונה 
 רש"י מסכת יומא דף ב עמוד א  .19

להיות  וישים לבלדעת שהופרש שם, כדי להטיל עליו עבודת פרה הקרויה חטאת וטעונה מזרח,  -כי היכי דליהוי היכירא 

 זריז במעשיה וסדר עבודותיה.
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 א מסכת יומא דף ב עמוד א חידושי הריטב" .20

הרי שוהקשו בתוספות בשלמא מזרחה ניחא דתהוי ליה הכירא לעשות הזאותיו לכותל מזרח כדאמרן, אלא צפונה למה לי 

, שאם עשאה שלא לשמה פסולה ותירצו דכיון דחטאת קרייה רחמנא הרי דינה כדין חטאת, אין בה שום מעשה בצפון

ש"י ר, ונכון הוא, ומיהו זכור שצריך לכוין בה לשמה כדין חטאת הנשחטת בצפוןומשום הכי הויא לשכה בצפון שיהא 

נה ת וטעוז"ל נשמר מזה שפירש כי היכי דליהוי ליה היכירא לדעת כי פרישה זו כדי להטיל עליו עבודת פרה הקרויה חטא

 מזרח וישים לבו להיות זריז במעשיה וסדר עבודותיה ע"כ.
 

 

 אלו מעשי פרה -לעשת לכפר עליכם. לעשת כאשר עשה ביום הזה צוה ה' 

 משך חכמה במדבר פרק יט פסוק כ  .21

 , יעויין שם.לא ידענא היכא רמיזא הנה במגן אברהם )אורח חיים( סימן תרפ"ה כתב דפרשת פרה דלהוי דאורייתא

ות ' לעשהה( ציוה ולדעתי הוא מפורש, דבריש יומא )ב, א( יליף לענין פרישה מהך )ויקרא ח, לד( ד"כאשר )עשה ביום הז

תוב בהם ואמר שם )יומא ד, ב( אי כל הכ. זה יום הכיפורים -אלו מעשי פרה, "לכפר עליכם"  -לכפר עליכם", "לעשות" 

, ושם עמוד ב' אמר רשב"י: במילואים )מנין( שאף מקרא פרשה מעכבא, יעויין דף ה. מעכב, או רק המעכב לדורות

רשת פרה אם כן, כי ילפינן לדורות גם בפאפילו דיבור מעכבא.  -ה( זה הדבר" דכתיב )ויקרא ח, ה "ויאמר משה אל העד

ולפי זה גם . ונמצא בשעת עשיית הפרה, מקרא פרשה מעכבא והוי אז דאורייתא. מקרא מעכבא טרם עשיית הפרה

ר אמר אחמפני שנ. ואולי מפני זה קורא בעל פה את שבחומש הפקודים, ביום הכיפורים הוי דאורייתא בזמן המקדש, ונכון

הזה  מות אהרן, וכדאמר בספרי שם פסקא קמב. ואם כן, לא היה קריאתו מן התורה, שכל זה לא נאמר "כאשר עשה ביום

ני ל ואישתשעדיין לא נאמרה! לכן נשתנה קריאתה בעל פה, כמו דאמרו על שמונה פסוקים: הואי -ציוה לעשות לכפר וכו'" 

 דיליף עמי אחריני, אזלא לפום מאי דיליף מסיני, ובפרט ריש לקיש לטעמיה אזילאישתני, יעוין שם. והגמרא דאמרה ט

 מסיני. ועיין בפרשת אחרי. 
 

 

 פרה לאו בת כפרה היא אלא אימא כוליה קרא
 רש"ש מסכת יומא דף ב עמוד א .22

י עי' ת" העיקרה לטהרה בא מ"משם ופרה לאו בת כפרה היא. והא דאמרי' במו"ק )כח( מה פרה מכפרת וע"ש בתוס'. 

 לקמן )מב(:

     

 מהרב אלישיב-הערות .23

 

 

 מהרי"ץ חיות .24
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 יומא ב:
 

 ואימא צוה ]צוה[ דיום הכפורים
 אורח חיים סימן קפב -שו"ת יהודה יעלה )אסאד( חלק א  .25

וה צ' אימא ודוגמא לזה בהרבה סוגיות הש"ס ואחת מהם ריש מס' יומא יליף צוה צוה ופריך ואימא צוה צוה דיוה"כ כו ...

דפרה והלממ"ס אמרה הגז"ש על צוה  ומאי קושי' והא אין אדם דן גז"ש מעצמו אא"כ קבלה מסיני דקרבנות כו'

.   ועכ"ל דכך נאמרה הלממ"ס דשני תיבות צוה אתי לגז"ש ולא פירשה בהדיא על איזה צוה אלא מסרה לחכמים

יו בלים הס דאתי לגז"ש והרבה כיו"ב שלפעמים מקוולכן חכז"ל שקלו וטרו בה ומבררים על איזו צוה בתורה כוונה הלממ"

 המלות לבד ולא המקומות ולפעמים בהיפוך 

 

 רש"ש מסכת יומא דף ב עמוד ב .26

יכנס לדאהרן ה"ל רשות גמרא ואימא צוה צוה דיוה"כ דכתיב ויעש כו'. הן לפי המבואר בש"ר ס"פ ל"ח ובויק"ר פכ"א 

וכן  יעש כו' לא כפרש"י כשהגיע יוה"כ אלא תיכף כשא"ל משה הפרשהולפ"ז יל"פ הכתוב דו בכל שעה שירצה בסדר הזה

 י"ל דכוונת הגמרא דנילף מצוה דאהרן היה טעון ג"כ פרישה בכל עת שהיה רוצה להכנס. שמעתי בשם הגר"א ז"ל

מר קא'. והא דקאמר הש"ס צוה דיוה"כ ל"ד אלא ר"ל דכתיב גבי יוה"כ והא דומתורץ קושיית התוס ולכפר אתא ליוה"כ

 ל כה"גלקמן )ד( וכ"ת יוה"כ קמא הוא דבעי פרישה כו' דלפ"ז הל"ל יומא קמא. י"ל דלא על אהרן לבד קאמר אלא על כ

 

 תוספות ישנים מסכת יומא דף ב עמוד ב .27

 וה צוהואימא צוואה דיוה"כ. אם נפרש דה"ק ואימא צוואה דיוה"כ ואתא כוליה קרא לענין לפרוש קודם יוה"כ בג"ש דצ

א לכפר למאי אתא וא"ת שבא לגלות על הג"ש שלא נדוננה על פרישת פרה א"כ לשתוק קרא מכולהו צוה ולקשה דא"כ 

שכתב צוה  לכך נראה כדברי המפרש ואימא נמי צוואה דיוה"כ שצריך לעשות פרישה אחרי יוה"כלכתוב כ"א לכפר 

 פרה מוכיח שאין לדרוש שום דברוהפסוק דמיירי בלשון כ ולכפר בא לדרוש פרישה לפני יום הכפורים אחר עשייה

וה"כ רישת ימאותו פסוק אלא לענין יוה"כ נ"ל מ"ש ור"י פירש דאייתר ליה ולמימר צוואה דקרבנו' ולכפר יבא לדרוש על פ

פני לכפר על כפרה דקרבנות והפסוק דמפיק בלשון לכפר מוכיח שאין לדורשו אלא כפרה כדפרישית ולעולם בפרישה דל

 ואם לא היה אומר אלא לכפר לחוד לא הייתי רואה אלא כפרה דיום הכפורים כדאפרש בסמוך:יום הכפורים מיירי 

 

 חידושי הריטב"א מסכת יומא דף ב עמוד ב .28

ויום  וה פרהשואימא צוה דיום הכפורים. וא"ת אם כן לכפר למה לי, ועוד כיון דגמרינן צואה צואה ליתו תרווייהו בגזירה 

הא ד וי"ל דלכפר איצטריך דלא נימא יום הכפורים קמא או כהן גדול קמאו שניהם, הכפורים שהרי שקולים הם ויבוא

 ...דכוותה אמרינן לקמן )ד' א'

 

 דנין דבר שנוהג פעם אחת בשנה מדבר הנוהג פעם אחת בשנה -ואימא רגלים! 
 רש"י מסכת יומא דף ב עמוד ב .29

 מילואים, פעם אחת הוא דהוו בשנה. -הנוהג פעם אחת בשנה 

 

 י הריטב"א מסכת יומא דף ב עמוד בחידוש .30

מי משה אלא הכי קאמר מדבר שכשנהג בי, לאו דוקא מדבר הנוהגדנין דבר הנוהג פעם בשנה מדבר הנוהג פעם אחת בשנה. 

 כדאיתא בספרא. בחנוכת המקדש ובימי עזרא )עי' מנחות מ"ה א'( לא נהג אלא פעם אחת בשנה

 

 הואיל ומרובה מצותו!  -אי חג הסוכות  ...צות וכי תימא לא ידעינן הי מיניהו, אי חג המ
 שפת אמת מסכת יומא דף ב עמוד ב .31

לין יון דבגבו]מיהו לולב א"ש כ דהא סוכה איננו מצוה דמקדש כלל לאו דוקאסוכה כו', בבד"ה אי כו' הואיל ומרובה מצותו 

 אינו אלא יום א' ובמקדש כל ז' מצוה דמקדש הוא[:

 

 עמוד בפני יהושע מסכת יומא דף ב  .32

פי' דאע"ג דאכתי לא ידעינן בהנך תרתי הי בגמרא וכי תימא לא ידעינן הי מינייהו אי חג המצות כו' אי חג הסוכות כו'. 

אבל התורה סמכה  מ"מ יש לומר שאין זה אלא חסרון ידיעה שלנו מינייהו משום דבכל חד מינייהו יש צד לומר דעליה קאי

, דאי בחג המצות משום דפתח בה תחילה או שנאמר דאותה סברא דסוכה עליה קאיעל אותה סברא דשייך ביה יותר לומר ד
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מרובה מצותיו עדיף טפי, ולא דמי האי למה דאמרינן בשאר דוכתי שקולין הן ויבואו שניהם דהתם איירי שהמעלות שבכל 

 אחד מהצדדים שוין ממש לסברות שבגופם ודו"ק:

 

 תוספות הרא"ש מסכת יומא דף ב עמוד ב 

רבות ג המצות הואיל ופתח בו הכתוב תחלה. ויבינו חכמים איזה מהם חשוב דמסתמא אינם שקולים לאי ח

 שניהם.

   

 גבורת ארי מסכת יומא דף ב עמוד ב .33

ת יה מלאכלאפילו למאן דסבירא  ק"ל ואימא יום טוב ראשון דסוכות דקדיש טפי מחולו של מועדואין דנין פרישת ז' לז'. 

ן כה שאין התורה כמ"ש בחי' פרק ב' דחגיגה מכל מקום אינו אסור אלא במלאכת שאינו דבר אבוד מחולו של מועד אסור מן 

אימא ויום טוב ראשון שאסור בכל מלאכה שאינו אוכל נפש וכי תימא דלא תליא פרישה באיסור מלאכה ותדע מדלא פריך 

ין לו חטאת אלא שתי כבשים לעולה שאשבת דחמיר מיום טוב לאיסור מלאכה הא לא ארי' דשאני שבת שאין במוספין ש

מיהו בלאו הכי יש לומר דאין סברא להצריך פרישה משום קדושת מלאכה אלא דוקא באין לכפרה וקרא לכפר כתיב 

אשון אבל עדיין קשה הא יום טוב ראשון דחג קדיש נמי לפי ענין קרבנות החג דפרי החג מיום ר משום קדושת קרבנות

היה  הם שלאש לומר אף על גב דמתמעטין והולכין אפילו הכי כיון דלמילואים היה מועט יותר מוי ואילך מתמעטין והולכין

למעט  בו אלא פר אחד שמע מינה שאין זה גורם פרישה ואם תרבה יום טוב ראשון לפרישה מהאי טעמא בע"כ אי אפשר לך

 ם אחד דמילואים:א' מז' ימי הסוכות מן הפרישה והיה פרישת ז' לז' ואין דנין מפרישת ז' ליו

   


